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“अिजवा”
अहमदनगर िज*हा वाचनालय (+व,वत सं  था)
थापना : १८३८

१८१ वा वा+षक अहवाल
सन २०१८-१९

भावपूण . . .

9:दांजल;
संथा व व ाचनालयाचे आजीव सभासद,वाचक सभासद,
=हत>चंतक तसेच सा=हय, समी?ा, ना@य, संग ीत
अ:याम, लकर, देशभBत, तवC, समाजकारणी
राजकारणी व Dंथालय चळवळ
इयाद; ?ेGात भारतातील
Hया थोर JयBतींनी आप*या पराKमाने
भारताची शान वि:दं
ृ गत केल;,
अशा संप Lन व सम:ृ द =दवंगत JयBतीमवांना

भावपूण 9:दांजल;
अहमदनगर िज*हा वाचनालय ( +व,वत संथा )
व सावेड ी वाचन ाल य
अहमदनगर

२०१८ - २०१९

रिज .नं . -पी.ट;.आ र.ई .-१३

अहमदनगर िज*हा वाचनालय (+व,वत सं था)
* +व,वत मं ड ळ *
सन २०१६-१७ ते २०२०- २१.
१.

ा. Sशर;ष मोडक

अ:य?

२.

Sश*पा रसाळ

उपा:य?ा

३.

9ी. अिजत रे खी

उपा:य?

४.

9ी. +वKम राठोड

५.

9ी. तLवीर खान

६.

डॉ. राजा ठाकूर

७.

9ी. अनल लोखंडे

सदय

८.

ा. मेधा काळे

सदया

९.

9ी. राहूल तांबोळी

सदय

१०.

9ी. अनंत देस ाई

सदय

११.

9ी. =दल;प पांढरे

सदय

१२.

ा. सौ. Hयोती कुलकणZ

१३.

9ी. संजय चोपडा

सदय

१४.

डॉ. शैल\] पाटणकर

सदय

१५.

9ी. ^करण आगरवाल

सदय

मुख कायवाह
खिजनदार
सह कायवाह

नमं_Gत सदय :१.9ी. चं]कांत पालवे २.9ी. गणेश अटे कर

सदया

अहमदनगर िज*हा वाचनालय (+व,वत संथा)
*कम चार; वंद
ृ *
9ी.अमोल इथापे (बी.ए.एम.Sलब.)

- Dंथ पाल

9ी.नतीन भारताल (बी.कॉम,बी.Sलब.)

- सहा. Dंथ पाल

कु.प*लवी कुBकडवाल (बी.ए.बी.Sलब.)

- नग म सहाaयक

सौ.वषा जोशी

- Sल+पक

सौ.अलका घबाडे

- Sशपाई

9ी.+वcल शहापरू कर

- Sशपाई

9ी.Sस क
ं दर शेख

- Dंथ ालय सहाaयक

कु.कुमार गोटं ला

- Dंथ ालय सहाaयक

कु.संकेत फाटक

- Dंथ ालय सहाaयक

9ी.संजय गाडे कर

- Dंथ ालय सहाaयक

सौ.उमा देशपांड े

- (सावेडी वाचनालय) .Dंथ पाल

अहमदनगर िज*हा वाचनालय
*पदSस:द Dंथ ालय शासन सSमती*
मा.9 ी.स ु .=ह.राठोड
.Dंथ ालय सं च ालक, महाराe राHय, मुंबई.

ा.Sशर ;ष मोड क

9 ी.+वKम राठ ोड

अ:य?

मुख क ायव ाह

9ी.^करण आगर वाल

9ी.तLवीर खान

सदय

Sश*पा रसाळ

9ी.अिजत रेख ी

उपा:य?ा

उपा:य?

ड ॉ.राजा ठ ाकूर

खिज नदार

9 ी.=दल; प पांढ रे
सदय

9ी .राहुल तां बोळ ी

सहकायवाह

सद य

9ी.अम ोल इथापे
Dंथ पाल,िज *हा वाचनाल य

सौ.उमा दे शपांडे
 .D ंथपाल, सावेडी वाचनाल य.

अहमदनगर िज*हा वाचनालय व सावेडी वा चन ालय, अहमदन गर .
*=हशोब तपासनीस*

9ी.के.जी.सतषZ अॅgड कंपनी, अहमदनगर.

=दनांक : २८/११/२०१९ .
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अहमदनगर िज*हा वाचनालय (+व,वत सं  था)
सन २०१८ - २०१९

या वा षक सवसाध ारण सभे चे परपक

(फ त व वत सं था सभासदांस ाठ$)

अहम दनगर िज,हा वाचन ालय

ववत सं थे ची सन २०१८ -२०१९ च ी वा षक स वस ाध ारण सभा र ववार 0दन ांक

१५/१२/२०१९ रोजी सकाळी 0ठक ११ वा. िज,हा वाच नालया या लो. 0टळक सभाग ृहात सं थे चे अ8य9 :ा. ;शर=ष मोड क
यां या अ 8य9ते ख ाल=, खाल=ल

वषयां वर

वचार कर Aय ासाठ$ घेAय ात ये णार आहे . तर= आपण स दर सभे स वेळे वर

उपिथत राहवे , ह= वनं ती.

* +वषय :(१) मागील सवसाधारण सभा 0द.१६/१२/२०१८ चे इGतव Hृ त वाचून कायम करणे .
(२) सन २०१८- २०१९ च ा अहवाल क ायम करणे .
(३) 0हशो ब त पासन ीस Lी.के .जी.स Mत षN अॅA ड कं पनी यां चे कडून तपासू न आले ,या सन २०१८-२०१९ चा जमाखच ,
ताळे बंद, पक ास मं जू र= दे णे .
(४) ववत सं थ ा व वा चनालया य ा सन २०१९ – २०२०

य ा अंदाज पकास मं जूर = दे णे .

(५) सन २०१९ - २०२० सालासाठ$ 0हशोब तपासनीसांच ी ने मणूक क रणे .
(६) मा. अ8य9ां या पर वानगीने आय Hय ावेळी ये णाR या वषयां वर वचार क रणे .
आ पला,
+वKम राठोड ,
:मु ख काय वाह ,
अहमदनग र ि ज,हा वाचनालय , ( ववत सं थ ा )
=टप :

१. सभे चे कामकाज सं थे या घटने त ील Gनयमानुसार ह ोईल.
२. सभे स आ वय क गण पूत N न झा,यास Gनयमांनस
ु ार अ8य ा तासानंत र सभे चे कामक ाज सुW क रA यात
येईल .यास गण पूतNची आ वयकता असण ार नाह=.
३. Xया सभासदांना :न

वच ार ावयाचे असतील Hयांन ी ले ख ी :न 0द. १४/१२/२०१९ रोजी सायं . ७ वाजे पयZ त

वाचनालयाचे ऑ\फसम8ये आ णून ]य ावेत. आयHया वे ळ ी वच ारले,या :नां च ी उHत रे 0दल= जाणार नाह=त
य ाची न ^द _य ावी.
सूच ना – १. सन २०१८ - २०१९ चा वा षक अह वाल व सन २०१८ -१९ या जमा खचा च ी व उHप`न खचाच ी
पके वा चनालया या www .ajivalibrary.org या वेबसाईट वर उपल aध आहे त . कृ पया न ^द _य ावी.
२. आ पण आ पला ई-मेल व मोबाईल नं बर पू ण पHयासह वाचनालय ात कळवावा.

अ:य?ीय नवे दन
सLमानीय बंध ू भ>गनीनो......
अहमदनगर िज*हा वाचनालय व +व,वत संथेचा सन २०१८-२०१९ चा वा+ष क
 अहवाल आप*या समोर
साद र करताना मला आनं द होत आहे.

या वाचनालयाची थापना १८३८ म8ये पी.ट=.bcच यांन ी केल=. तेdहापासून आज पयZत
अहमदनगर िज,हा वाचनालय सातHयाने अखं eडतपणाने सW
ु आहे. हे या वाचनालयाचे व ;ै शghय
होय.महाराgiात सवात जु `या असले, या या वाचनालय ात आज १ लाख १० हजार प
ु तके आहेत.
तसे च ३ हजार ३०० वाचक सभासद वाचनाचा लाभ घेत आहेत. दरवषN 0दवाळीत ५०० ते ६००
0दवाळी अंकाची सा0हिHयक मे जवानी वाचक सभासदांसाठ $ उपलaध कjन 0दल= जाते. मराठ$
बरोबरच 0हंद = व इंkजी भाषेतील kंथ संप दा वाचन ाल यात आहे . तसे च अंध ासाठ$ lेल ;लपीतील
प
ु तकेह= आहेत . या वषN नdयाने डॉ. शंकरराव आडकर 0हंद= क9 वतं वभाग सWु करAयात आला
आहे. बालवाचकांस ाठ$ वतं वभाग असून द र वषN उ`हाnया या सo
ु ीत बालवाचकांकरता ए :ल ते
जून या कालावधीत वाचनासाठ$ मोफत सभासदHव 0दले जाते. दरवषN वसं त dयाखानमाला आयोिजत
केल= जाते. वाचन व ृqीसाठ$ : ोHसाहन देत असताना लेख कांना :ोHसाहन दे Aयासाठ$ उHकृgट सा0हHय
कृत ीस परु कार दे ण े सWु असून गे, या तीन वषाप ास ून कै . पrाकर डावरे मGृ त

वनोद= मराठ$

लघ ुकथा लेख न पधा Lी. र वंs डावरे यांच े सहकायाने राXयतर=य वनोद= मराठ$ लघक
ु था लेख न
पधा घे Aयात येत आहे. यास चांगला :Gतसाद लाभला वजयी  पध कांन ा समारंभ पूवक पारतो षके
:दान करAयात आल=. Hयाच बरोबर वाचनालया या वतीने भारताचे मा.राgiपती ए.पी.जे.अaदल
ु
कलाम यां या जयंतीGन;मHत वाचन :ेरणा 0दन, मराठ$ राXयभाष ा 0दन, (२७ फेlु) जागGतक प
ु तक
0दन (२३ ए :ल), वसं त dयाखानमाला, शालेय फुतNगीत गायन पधा व शालेय tचकला पधा,
dयितम Hव वकास ;शबीराचे दरवषN सातHयाने यशवी आयोजन करAयात येते.
नdया य ग
१८१ वषाZच ी दै 0दMयमान वाचन परं परा असलेले अहमदनगर िज,हा
ु ा नसार
ु
वाचनालय ह= कात टाकते आहे. परं परा व नवता यांच ा संग म साधत वाचनालयाम8ये ई-लायlर=चा
:क,प हाती घेAय ात आला असून वाचनालयातील kंथ संपदे या बारकोडींग चे काम अGतंम टMMयात
आहे. तसे च वाचकाला आप,या आवडीचे प
ु तक कमीत कमी कालावधीत उपलaध dहावे या हेतू ने
LIBRARY KIOSK :णाल=चे उ]घाटन या वषN करAयात आले. याचा वाचक सभासद लाभ घेत आहेत.
म
ु तdदार वभागात दररोज व व ध २२ वHृ तपे वाचकांना मोफत वाचनासाठ$ उपलaध कjन 0दल=
जातात.
पुतकांच ी सं uया वाढत चालल= आहे. Hयांच े जतन करणे तसे च दु;म ळ प ुतकांच े
eडिजटलायझेशन करAयाचे कामे करायचे आहे. माझी ख ाी आहे कw निजक या भ वgय काळात हे
काय :मख
ु कायव ाह वxम राठोड व स`मानीय संच ालक मंड ळ यां या सहकायातून Gनिचत प ू ण
होईल.
वाचनालयात उHतमोHतम kंथ असावेत व वाचकांना Hयाचा लाभ घडावा यासाठ$ महाराgi
शासनाचे अन द
ु ान दरवषN वाचनालयास :ाMत होत आहे. यंदा ह= W.७,२०,०००/- इतके :ाMत झाले

Hयातून अ;भजात वाyमयपर kंथ व शासनाने Gनदz ;शत के लेले असे एकू ण W.१,८२,0८२/- \कंमती या
प
ु तकांच ी खरेद = केल=. तसेच अहवाल वषात W.१,४४,०२८/- चे वाचन सा0हHय {हणजेच वतमानपे
व Gनयतका;लके , 0दवाळी अं क वाचकांन ा उपलaध कjन देA यात आल =.
सावेड ी वाचनालयासाठ$ अ]ययावत अशी चांगल= जागा ;मळवAयाचा :यHन सातHयाने आ{ह=
करत आहोत. Hयास लवकरच यश ये ईल असे वाटते . स8या सावेड ी वाचनालयात ७,७५५ इतकw प 
ु तके
आहेत . तसेच १००

या वर 0दवाळी अं क उपलaध कjन 0दले आहेत .

या वषN आमचे सहकार= व वाचनालयाचे सह कायवाह उदय काळे यांचे Gनधन झाले. वाचन
चळवळ व ृ qंगत करAयात Hयांच े मोलाचे सहकाय होते . Hयां या Gनधनामळ
ु े मोठ$ पोकळी Gनमाण
झाल= आहे .
मा.:.kंथ ालय संच ालक Lी. स.ु 0ह. राठोड साहेब , मंब
ु ई, मा. :. सहा|यक kंथ ालय संच ालक
सौ. क वता महाजन, ना;शक तसेच अ.नगर िज,हा kंथ ालय अtधकार= Lी. अशोक गाडेक र साहेब,
Gनर=9क संप त वाकचौरे व Hयांच े सहकार= तसेच आर.आर.आर.फ~डेश नचे 9ेीय अtधकार= Lी. अनंत
वाघ यांच े वाचनालयास वेळोवे ळी मागदशन व सहकाय लाभले व लाभत आहे. वाचनालयाचे
0हशोब तपासनीस मा. के.जी.सMतषN आण कं पनी यांन ी वेळ ोवेळी 0दले,या सहकायाबल मनापासू न
आभार. :मुख कायवाह Lी.

वxम राठोड, उपा8य9ा ;श,पा रसाळ, उपा8य9 Lी. अिजत रेख ी

खिजनदार Lी. त`वीर खान, सह कायव ाह डॉ.राजा ठाकू र या पदाtधकाRया या कायकौश,याने
वाचनालय :गती कर=त आहे. याच बरोबर Lी. राहुल तांबोळी, :ा.Xयोती कुलकणN, Lी. \करण
आगरवाल, Lी. 0दल=प पांढ रे Lी. अनं त दे साई, Lी. अGनल लोखं डे, Lी. संजय चोपडा, :ा. मेध ा
काळे , डॉ. शैलc s पाटणकर Hयाच:माणे स;मती सदय Lी. चंsकांत पालवे, Lी. गणे श अgटेक र अशा
उHसाह= सदयां या परLमाने वाचनालयात राब वAयात आलेले सवच उपxम जोमाने व उHसाहात
पार पडले. या सवाZच े अ;भनंद न व आभार. मा. kंथ पाल Lी. संजय ;ल0हणे, kंथपाल Lी. अमोल
इथापे , सहा. kंथ पाल Lी. Gनतीन भारताल, कु. प,लवी कुकडवाल, सौ. अलका घबाडे , सावे डी
वाचनालया य ा सौ. उमा दे शपांडे व सव कमच ार= यां या मेहनतीने अनेक उपxम यशवीप णे
राब वAय ात आले. हे सव कर=त असताना वाचनालया या कायाल ा आप,या लोक :य दै Gनकात ून
योय ती :;सq ी देA याचे मौ;लक काम केले,या व Hृ तपाचे संप ादक, पकार बंधू , केबल चालक यांच े
आभार मानणे अगHयाचे आहे. तसेच वाचक सभासद, आजीव सभासद, दे णगीदारं, 0हतtचंतक यां या
सहकायाबल मन:पूवक आभार व ध`यवाद !
ा. Sशर;ष मोडक,
अ:य?,
अहमदनगर िज*हा वाचनालय (+व,वत सं था),
अहमदनगर.

सांकृतक व सामािजक कायKम २०१८-२०१९
सन २०१८-१९ या आtथ क वषात वाचनालया या वतीने व वध सांकृGतक व सामािजक
उपxम 0हर=र=ने राब वAयात आले. समाजमनात वाचनालयाची :Gतमा उं च ावAयासाठ$ सामािज क
बांtधलक wतू न सव नागरकांसाठ$ राgi=य स ण, सHकार, मा`यवरांच ी जयंती, पAयGतथी,
dयितमHव
ु
वकास ;शबीर, उ]घाटन, व वध पधा असे उ:कम वषभ र राब वAयात आले या सव उपxमांना
:Gतसाद लाभला.

*सन २०१८-१९ जयंती, पुgयतथी संपLन :अहवाल वषात अहमदनगर िज,हा वाचनालया या वतीने मा`यवर थोर महापWषां
ु च ी व थोर
म0हलांच ी जयंत ी व प Aु यGतथी साजर= करAयात आल=. या :संगी Hय ा Hया थोर dयतीना न
अ;भव ादन कjन Hयांच े :Gतमे स पgु पहार अपण करAयात आला. Hयांच ी नावे खाल=ल :माणे आहे त .
(१) भारतरन डॉ.बाब ास ाहेब आंब े डकर ज यंत ी :

शGनवार, १४ ए :ल,२०१८
(२) लोकमाLय =टळक व अgणाभाऊस ाठे जय त
ं ी :

बध
ु वार, ०१ ऑगट,२०१८
(३) राe+पत ा मह ामा गांध ी व लालब हादू र शाG ी ज यंत ी :

मंग ळवार, ०२ ऑटोबर,२०१८
(४) पंड ीत ज वाहरलाल ने हk जय त
ं ी-ब ाल=दन :

बध
ु वार,१४ नोdहc बर,२०१८
(५) महामा Hयोतबा फुले पgु य तथी :

बध
ु वार,२८ नोdहc बर,२०१८
(६) भारत डॉ.ब ाब ास ाहे ब आंबे डकर महानव ाण =दन :

गW
ु वार,६ eडसcब र,२०१८
(७) सा+वGीब ाई फु ले ज यं त ी-म=हला म िु Bत=द न :

गW
ु वार,०३ जानेवार=,२०१९
(८) नेत ाज ी स भ
ु ाषचं ] बोस जय ंत ी :

बधवार,२३
जानेवार=,२०१९
ु
(९) महामा गांधी प gु यतथ ी :

बध
ु वार,३० जानेवार=,२०१९

(१०) छGपत ी Sशवाजी महाराज जयं त ी :

मंगळवार,१९ फे l ुवार=,२०१९
(११) वा.सावरकर  म ृ त =द न :

मंगळवार,२६ फे l व
ु ार=,२०१९

* राe;य सण समारंभ व :वजवंदन :मंग ळवार =द. १ मे, २०१८ - महाराe =द न - कामगार =दन
बध
ु वार =द.

१५ ऑगट, २०१८ – भारतीय वातं oय =दन

शनव ार =द . २६ जानेव ार; २०१ ९ – भारतीय गणराHय =द न

दरवषN :माणे अहवाल वषात वाचनालयात वर=ल राgi=य महHवाचे स मारंभ उHसाहात व
थाटात साजरे करAयात आले. या समारंभास अ8य9 :ा. ;शर=ष मोडक, :मख
ु कायवाह Lी. वxम
राठोड, उपा8य9ा ;श,पा रसाळ, उपा8य9 अिजत रेख ी, सहकायवाह Lी. उदय काळे , संच ा;लका
:ा.Xयोती कुलकणN, संच ालक \करण आगरवाल, 0दल=प पांढरे , डॉ. राज ा ठाकूर, Lी. अनं त दे साई,Lी.
राहू ल तांबोळी, Lी.चंs कांत पालवे, Lी. गणे श अgटेक र kंथ पाल. संजय ;ल0हणे, सहा. kंथ पाल.
अमोल इथापे , ;ल पक Gनतीन भारताल व सव कम चार= वग तसेच अनेक मा`यवर उपिथत होते.
JयिBतम व +वकास वग – श ुभ ारंभ २१ ए + ल त े २७ ए+ल २ ०१८ :

अहवाल वषात वाचनालयाचे वतीने १८ ए :ल ते २५ ए :ल २०१८ या कालावध ीत लहान
शालेय मलां
ु म ुल=ंसाठ$ dयितमHव

वकास वगाच े आयोजन करAयात आले होते. हे ;शबीर दोन

दशकापासून सातHयाने घे तले जाते. या ;शबरास उHतम :Gतसाद लाभला. वाचनालयाचे अ8य9
:ा. ;शर=ष मोड क यां या मागद शनाखाल= म ुलांना रोज वे गवेग nया तांच े माग द शन लाभले. Lी.
;शवाजी नाईकव ाडी, सौ. स ु :या मैड , सौ. िमता {य ाना, सौ, उमा देशपांड े, यांनी मल
ु ांना माग दशन
केले. :ा.Xयोती कुलकणN यां या मागदशनाखाल= लोक,dयायाम,गोgट=,काdय,tचकला, हतकला,
खेळ, अ;भनय,पाठ ांत र,वतHृ व अशा अने क वषयांवर :;श9ण 0दले . या ;शबरात मो या :माणात
व]यायाZनी सहभाग घेत ला होत ा. ;शबीराचे उ]घाटन वाचनालयाचे अ8य9 :ा. ;शर=ष मोडक हते
झाले. :मख
ु कायवाह Lी. वxम राठोड यांनी ;शबराथNचे वागत केले. सह कायव ाह उदय काळे
यांनी संथेच ा परचय कjन 0दला या :संगी गणेश अgटे कर यांनी आभार मानले. २७ ए :ल रोजी
सदर ;शबराचा समारोप नाhय 0दद शक Lी. दे वा;शष शेडगे यां य ा उपिथतीत पार पड ला. या वेळी
;शबराथNना पाहAु यां या हते :शितपक व ख ाऊ वाटप करAयात आला. या वेळी :ा. ;शर=ष
मोडक यांनी आपले मौ;लक वच ार म ांड ले व वाचनालया या वतीने ३ म0हने मोफत बालवाचक या
उपxमाची घोषणा केल=. या वेळ ी उपा8य9ा ;श,पा रसाळ, उपा8य9 अिजत रेख ी, सह कायव ाह
उदय काळे , त`वीर खान ,:ा.Xयोती कुल कणN, \करण आगरवाल, 0दल=प पांढरे, अGनल लोखं डे,

संजय चोपडा, गणेश अgटेक र, कवी चंsकांत पालवे ,kंथ पाल सं जय ;ल 0हणे, व कमच ार= पालक वग
उपिथत होते.

* २३ ए+ल जागतक पुतक =दन साजरा: सोमवार २३ ए+ल, २०१८
वाचनालयातील लोकमा`य 0टळक सभाग ृह ये थ े dयितमHव ;शबरातील

व]यायाZब रोबर

प
ु तक 0दन साजरा करAयात आला. :ा.;शर=ष मोडक यांन ी सवात :थम लोकमा`य 0टळकां या
पत
ु nयास हार अप ण कjन शे स पअर यां या :Gतमेस हार अपण के ला. शेस पअर बल मल
ु ांना
मा0हती सांtगतल=. पतकां
च े महHव वशद केले. या :सं गी उपा8य9ा ;श,पा रसाळ, सहकायव ाह
ु
उदय काळे , संच ालक राहू ल तांब ोळी, \करण आगरवाल, :ा.Xयोती कुलकणN, कमच ार=,पालक
उपिथत होते.

* १ मे महाराe =दन व कामगार =दना नSमत हुताpयांना 9qांजल; अपण :
१ मे रोजी महाराgi 0दन व कामगार 0दनाचे औtचHय साधून वाचनालयात ह ुताH{यांना
Lqांज ल= अप ण करAयात आल=. या कायxमा :संगी सह.कायवाह उदय काळे अ8य9 थानी होते.
Hयांनी या :संग ी आपले मौ;लक वचार मांडले. या कायxमाला सव संच ालक मंड ळ, कमच ार= वग,
kंथ पाल व वाचक उपिथत होते .

* वसंत Jयाrयान माला शुभारंभ मंगळवार १५ मे , २०१८ :
वB ते :9ी.लsमीकांत देश मुख, वषय- २१ dया शतकातील ी – पW
ु ष तल
ु ना
दर वषN:माणे वाचनालया या वतीने १५ मे २०१८ ते १९ मे २०१८ असे ५ 0दवस सलग
व वध

वषयांव र=ल नामवंत dयतींच ी dयाuयाने आयोिजत करAयात आल= होती. dयाuयानमालेच े

उ]घाटन माजी. आमदार व ;शवसे न ेच े उपने त े मा. Lी. अGनलभै|या राठोड यां या हते झाले .
ना;शक वभागाचे सहा|यक kंथ ालय संच ालक आ.अ.ढोक, मा. Lी. dयाuयाते

मा .Lी. लमीकांत

दे श मख
ु (प ण
ु े ), यां या हते द=प :Xवलन व 0टळकां या पत
ु nयास प gु पहार अपण करAयात आला.
:ा ता वक :ा.;शर=ष मोडक यांन ी के ले. पाहAयां
ु च ा परचय उपा8य9ा ;श,पा रसाळ यांनी कjन
0दला. संच ालक मंडळ, वाचक, सभासद, कमच ार= वग व Lोते उपिथत होते.

* वसंत Jयाrयानमाल ा पु प २ रे बध
ु वार

१६ मे , २०१८ :

वB ते : मा. 9ी अनंत जोशी, वषय- छपती ;शवरायांची युqनीत ी–
सातारा येथ ील Lी. अनंत जोशी यांनी सेन ापती व

सैGनकांचे शोय छपती ;शवाजी

महाराजांकडे होते. वजयाकडून वजयाकडे ह = छपती ;शवाजी महाराजांच ी रणनीती होत ी. {हण ून
अले झांडर ने पो;लयन यां यापे 9ा ;शवाजी महाराजांच े यqतं
ु  व यq
ु नीती सरस होती. आपल= संपक

रे षा कायम अबाtधत ठेव णारा राजा {हणजे ;शवाजी महाराजा होय. श0हतेख ानाची बोट छाटणे,
अफजल खानाचा वध हे Hया काळचे सिज कल iाइक होते. वते. Lी. अनं त जोशी यांन ी योय
:कारे वषय मांडून तjण :े9 कांच ी व LोHयांच ी मने िजं कल=. या :संगी वाचनालयाचे सव मा`यवर
व मो य ा :माणावर Lोते उपिथत होते.

* वसंत Jयाrयान माला पु प ३ रे ग ुtव ार १७ मे , २०१८
वB ते : मा. 9ी. रवीं] ग ुजर

:

वषय- बदलता सा0हHय :वास

पव
ू N केवळ लेख णीचा उपयोग कjन ;ल0हले जात होते. मा बदलHया काळात तं ानाचा
वाप र लेख नासाठ$ केला जात अस,याने फेसबक,
ु dहॉटसअप, aलॉग या मा8यमातून लेखन केले जात
अस,याने ते सव दू र पोहचले आहे असे :Gतपादन रवींs गज
ु  र यांनी केले . :ाता वक अ8य9
:ा.;शर=ष मोडक, वागत :मख
ु .कायवाह वxम राठोड यांनी केले, संच ालक 0दल=प पांढ रे यांनी
पाहु Aयांच ा परचय कjन 0दला. स
ू संच ालन :ा.Xयोती कुलकणN यांनी केले. उपा8य9ा ;श,पा रसाळ
यांनी आभार मानले.यावेळ ी संच ालक मंड ळ, वाचक, Lोते उप िथत होते.

* वसंत Jयाrयान माला पु प ४ थे शुKवार १८ मे , २०१८ :
वB ते : मा.सुलभाताई तेरणीकर. वषय- माया चंदेर= आठवणी
माया चंदेर= आठवणी यावर वसंत dयाuयानमालेच े ४ पgु प सल
ु भाताई ते रणीकर यांनी
गफ
परचय :ा. Xयोती कुलकणN
ु ं ले कायxमाचे :ात वक :ा. ;शर=ष मोड क यांन ी केले. पाहAयाचा
ु
यांनी कjन 0दला उपिथतांचे आभार सह कायव ाह उदय काळे यांनी मानले. तसे च सव संच ालक
मंड ळ उपिथत होते. संगीता या व tचपटा या 9ेात ील
वषयी या

आठवणी

व अनभ
ु व

र;सकांना

चंदेर=

दGु नयेच ी

व वध अ;भनेHयां या व संग ीतकारां
सफर घडल=. जेgठ पकार व

वाचनालया य ा उपा8य9ा ;श,पा रसाळ यांनी सल
ु भाताईशी मु त सवांद साधला.

*वसंत Jयाrयानमाला पु प ५ वे शनवार १९ मे, २०१८ :
वB ते : अॅड . असीम सरोदे . वषय- लोकशाह= आण `याय dयवथे चा गळा
घोटला जात आहे का ?
पाहुAया या हते लोकमा`य

0टळकां या पत
ु nयास पgु पहार अपण

केला. कायx माचे

:ा त वक :ा. ;शर=ष मोडक यांन ी केले. स
ू संच ालन :ा. Xयोती कुलकणN यांनी केले. सह कायव ाह
उदय काळे यांनी मनोगत dयत के ले. आभार :दशन Lी. 0दल=प पांढ रे यांनी केले. उपा8य9ा
;श,पा रसाळ, उपा8य9 Lी,अिजत रेख ी, खिजनदार त`वीर खान, Lी. \करण आगरवाल Lी. अGनल
लोखं डे , Lी. राहू ल तांबोळी, Lी. अनं त दे साई, Lी. गणे श अgटेक र, Lी. चंsकांत पालवे. kंथ पाल.Lी.

संजय ;ल0हणे, सहायक kंथ पाल अमोल इथापे व कमच ार= वग व वाचक सभासद,Lोते उपिथत
होते.

* लोकमाLय बाळ गंगाधर =टळक पुgयतथी व अgणाभाऊ साठे जयंती साजर;
बध
ु वार ०१ ऑगट, २०१८ :
अहवाल

वषात

लोकमा`य

0टळक

पAयGतथी
ु

व

अ Aणाभाऊ

साठे

जयंती

Gन;मHत

वाचनालया य ा वतीने Gनबंध पधा आयोिजत करAयात आल= होती ह= पधा शालेय गट व ख ुला
गट अशा दोन गटांत झाल=. :ारं भी लोकमा`य 0टळक व अAणाभाऊ साठे यां या प ुतnयास :ा.
;शर=ष

मोडक यां या हते प ुgपहार अपण करAयात आला. या वेळी :मख
ु मा`यवरांच े भाषण झाले

Hयांनी लो.0टळक व अAण ाभ ाऊ साठे यां या जीवनातील घटनांना उ जाळा 0दला या कायxमा :संगी
सव कायक ार= मंडळ व कमच ार= वग उपिथत होते .

*अहमदनगर िज*हा वाचनालय अयोिजत शाले य >चGकला पधा र+ववार ५ ऑगट,
२०१८
दरवषN :माणे अहवाल वषात अ.िज.वा. वतीने शालेय tचकला पधा भर वAयात आल=
होती. ह= पधा २ र= व ३ र= व गट ४ थी व ५ वी या दोन गटात घेA यात आल=. यात शहरातील
जातीत जात शाळांमधील

व]याथN सहभागी झाले होते. या वेळी उ]घाटन :ा. ;शर=ष मोड क

यां या हते झाले. उपिथत :मख
ु कायवाह वxम राठोड, उपा8या9ा ;श,पा रसाळ, उपा8य9
अिजत रेख ी, खिजनदार त`वीर खान, सह कायवाह उदय काळे , संयोजक \करण आगरवाल, संच ाल क
0दल=प पांढरे , :ा.Xयोती कुलकणN, राहूल तांबोळी, डॉ. राजा ठाकूर, अGनल लोखंडे, संजय चोपडा,
अनं त दे साई, डॉ. श ैलc s पाटणकर, कवी चं sकांत पालवे , गणे श अgटेक र, kंथ पाल संजय ;ल0हणे,
जीडी आhसचे ;श9क वग, कमच ार= वग उपिथत होते .

*>चGकला व नबंध पधuचा पvरतो+षक +वतरण समारंभ,मंग ळवार १४ ऑगट २०१८
अिजवा

या वतीने घेA यात आले ,या लो.0टळकां या जीवनावर=ल Gनबंध पधा व

tचक ला पधzतील वजयी पधकांना पारतो षक वतरणाचा काय xम लो.0टळक सभागहृ ात थाटात
व उHसाहात पार पडला. सोशल मीeडयामळे
ु स8याची पढ= वतःचा वचार व कृती यापासून दूर होत
चालल = आहे. क,पनाशती व संवेद ना बोथट होत असतांना दे शाला स ुराXयाकडे घे ऊन जाणार= पढ=
वाचन, खेळ, कला या पास ू न दू र झाल= आहे. अशा िथतीत नगर िज,हा वाचनालय सातHयाने
पधz या मा8यमातून लेख न व कलेला 0दलेल े :ोHसाहन व Hयातन
ू येणारा

वचार वतःला व

पयाय ाने समाजाला :गतीकडे घेऊन जाणारा अस,याचे :Gतपादन लेख क :ा. एन.बी.;मसाळ यांनी

केले. िज,हा वाचनालयाने लोकमा`य 0टळक पAयGतथी
Gन;मHत आयोिजत Gनबंध पधा व tचकला
ु
पधz या पारतो षक वतरण:संगी ते :मख
ु पाहु णे {हणून बोलत होते. कायxमाचे अ8य9थानी
:ा.;शर=ष मोडक, कायवाह वxम राठोड, उपा8य9 अिजत रेख ी, सह कायवाह उदय काळे , संच ाल क
\करण आगरवाल, :ा.Xयोती कुलकणN, राहु ल तांबोळी, 0दल=प पांढरे , गणे श अgटेक र, kंथ पाल संज य
;ल0हणे,पर9क व tचकार अशोक डोळसे, आर. बी. कुलकणN, :ा. वनायक पवळे उपिथत होते .
:ा ता वकात :ा. मोडक यांनी पधz वषयी भ;ू मका वषद केल=. स
ू संच ालन :ा. Xयोती कुलकणN,
Gनकाल वाचन गणेश अgटे कर यांनी केले . उदय काळे यांनी आभार मानले.
पधzच ा Gनकाल :- Gनबंध पधzतील लहान गटात :थम xमांकपांडु ळे , त त
ृ ीय xमांक-

उजमा तांबोळी. ख ुला गट,

अ9दा वडणीकर, त त
ृ ीय xमांक- :े षका

सा9ी नवले, िdदतीय xमांक- :ाची

:थम xमांक - वैभव वाघ, िdदतीय xमांक-

पाठक, tचकला पधzत प0ह,या गटात :- (इयHता २ र=

ते ३ र= ) :थम xमांक :- :ाजता स ैदाणे, िdदतीय xमांक –

सता9ी लोणकर, तत
ृ ीय xमांक-

अिdदत गहाणडु ले.

*१५ ऑगट २०१८ वातंo य =दन :वजारोहण, बुधवार १५ ऑगट,२०१८ :
१५ ऑगट भारतीय वातं य 0दना Gन;मHत वाचनालया म8ये 8वजारोहण आयोिजत
करAय ात आले होते. उपा8य9 अिजत रेख ी यां या हते 8वजारोहण पार पडले. या वेळी उपा8य9ा
;श,पा रसाळ, सह कायवाह उदय काळे , \करण आगरवाल, डॉ.राजा ठाकूर, राहुल तांबोळी, :ा.
Xयोती कुलकणN, व kंथ पाल संजय ;ल0हणे व कमच ार= वंद
ृ उपिथत होते .

*अिजवा आयोिजत कै.पwाकर डावरे मृ त +वनोद; लघक
ु था ले खन पधuचा
पाvरतो+षक +वतरण समारं भ :- शनवार १८ ऑगट २०१८
चांगला

तHव

हा

चांगला

वाचक

असतो.

वाचनालयां या

रॅकमधील

प
ु तकां या

अवथेव jन ती \कती हाताळल= जातात हे सम जते. या पतकां
ना एक :कारचा सुगध
ं येतो, असे
ु
:Gतपादन मॅब एिdहएशन या कंपनीचे संच ालक व मब
ं ु ई ये थ ील :;स8द उ]योजक मंद ार भारदे यांनी
केले. अहवाल वषात अहमदनगर िज,हा वाचनालयाने कै. पrाकर डावरे मGृ त :Hयथ राXयतर=य
मराठ$

वनोद= लघकथा
लेख न पधा आयोिजत केल= होती. Hयाचे पारतो षक
ु

वतरण उ]योजक

मंद ार भारदे यां या हते झ ाले . यावेळी ते बोलत होते. या :संग ी वाचनालयाचे अ8य9 :ा. ;शर=ष
मोडक, उपा8य9ा

;श,पा रसाळ, उपा8य9 अिजत रेख ी, :मख
कायवाह व xम राठोड, सह
ु

कायव ाह उदय काळे , संच ालक \करण आगरवाल, 0दल=प पांढ रे ,:ा. Xयोती कुलकणN, राहुल तांबोळी,
Gनमंत सदय चंs कांत पालवे, गणे श अgटेक र, :मख
ं ु ेच ा उपिथत होHया.
ु पाहुAया अॅड. पज
ू ा गद
नगरमधील उ]योजक रवींs डावरे यांनी वाचनालयाकडे २५ हजार Wपये ठे व ठेवल= आहे . Hयातून या
पधा घे त,य ा जातात. यावेळी भारदे यांनी िज,हाtधकार= आण माकड ह= कथा सांगू न उपिथ तांना

हस वले. यात सरकार= कायालया या कारभारावर Hयांनी भाgय केले .:ात वक :ा.;शर=ष मोडक यांन ी
केले. उपा8य9ा ;श,पा रसाळ यांनी पाहुAयांच ा परचय कjन 0दला. या :सं गी पर=9क :ा. डॉ. च.
व. जोशी व :ा. मेध ाताई काळे यांच ा सHकार करAयात आला. यावेळी मंद ार भारदे यां या हते
े शोधAयासाठ$ वाचनालया या कw-ओसचे उ]घाटन करAयात आले.
वाचक सभासद यांना पतक
ु
या:सं गी उ]योजक रवींs डावरे, सरु े ख ा डावरे, tचक ार वसंतराव

वटणकर, 0हंद सेवा मंड ळाचे

काया8य9 lजलाल सारडा, संच ालक डॉ. पारस कोठार=, अिजत बोरा उपिथत होते. मराठ$ वनोद=
लघ क
ु था लेख न पधzत

द .श .मोहोळकर (सोलापरू ) यांनी :थम xमांक (३ हजार शंभर Wपये व

iॉफw ) पटका वला. िdदतीय- डॉ. यामसंद
ु र झळके (;स`नर,ना;शक) (२ हजार शं भ र Wपये व iॉफw)
तत
ृ ीय- सतीश कुलकणN (१ हजार पाचशे व iॉफw) उHतेजानथ – आकाश काळे (औरं गाबाद) (५००
Wपये ) व

रामकृgण अघोर (सोलापूर) (५०० Wपये )यांना ;मळाले . कायxम यशवीते साठ$ kंथपाल

संजय ;ल0हणे, सहा. kंथ पाल अमोल इथापे, Gनतीन भारताल, प,लवी कुकडवाल ओकांर बडगू,
वल शहापरू कर यांनी परLम घेतले .

*9ी गणेश चतथ
ु Z, ग ुtवार १३ सट\ब र, २०१८

:

अहवाल वषात अहमदनगर िज,हा वाचनालयात Lी गणेश मूत Nची थापना Lी गणे श
चतथ
ु N या 0दवशी करAयात आल=. अ8य9 :ा. ;शर=ष मोडक यां या हते Lी म ूतNची थ ापना
कj न पू जा करAयात आल=. संच ालक \करण आगरवाल यांन ी आकषक सजावट केल=. :ा.Xयोती
कुलकणN व :ा. आर. जी. कुलकणN या दामपHया या हते सHय नारायण पज
ू ा करAयात आल=. या
:सं गी उपा8य9 Lी. अिजत रे ख ी, Lी.0दल=प पांढरे , Lी. अGनल लोखंडे सव संच ालक मंडळ व
कमच ार= वंद
ृ व वाचक उपिथत होते .

*9ी गणेश +वसजन,र+ववार २३ सट\बर, २०१८ :Lी पाtथ व गणपती

वसजन , Lी गणेश प ज
ू न, उHतरपज
ू ा, महाआरती, संच ालक \करण

आगरवाल, गणे श अgटेक र, 0दल=प पांढरे , अGनल लोखं डे यां या हते महाआरती करAयात आल= व
गणपती वसज न सीना नद= येथे करAयात आले. या वेळ ी कमच ार= वग उपिथत होते.

*महामा गांधी जयंती,लालबहाद ूर शाGी जयंती मंग ळवार २ ऑBटोबर २०१८:अहवाल वषात अहमदनगर िज,हा वाचनालयात महाHमा गांध ी जयंती व लालबहादूर शाी
जयं ती साजर= करAयात आल=. या कायx मा :संगी वाचनालयाचे अ8य9 :ा.;शर=ष मोडक,यां या
हते प
ु तकांच े :दशनाचे उ]घाटन करAयात आले. यावेळेस वाचनालयाचे संच ालक \करण आगरवाल
0दल=प पांढ रे , गणे श अgटेक र, चंsकांत पालवे व सभासद, कमच ार= वग उपिथत होते .

*वाचन ेर णा =दन, सोमवार १५ ऑBटोबर, २०१८ :
जागGतक \कतNचे शा व भारताचे माजी राgiपती डॉ.ए.पी.जे.अaदल
ु कलाम यां या ज`म0दनी
वाचनालयाचे वतीने व राXय मराठ$ वकास संथा मबंु ई यां या संय
ु त व]यमाने वाचन :ेरणा
0दनी वाचन8यास हा उपxम साजरा करAयात आला. अहमदनगर िज,हा वाचनालया या वतीने व
शासना या राXय मराठ$ वकास संथा मबंु ई या उपxमा या उ]घाटन :संगी वाचनालयाचे अ8य9
:ा. ;शर=ष मोडक यांन ी आपले मनोगत dयत करताना म ुलांम8ये शालेय वयापास ून वाचनाची
आवड Gनमाण करणे ग रजेच े अस,याचे सांtगतले. या :संगी अहमदनगर म0हला मंडळा या अ8 य9ा
:ा. Xयोती केसकर वाचनालया या उपा8य9ा ;श,पा रसाळ, उपा8य9 अिजत रेख ी, कायव ाह वx म
राठोड, संच ा;लका :ा.Xयोती कुलकणN, संच ालक राहूल तांबोळी, 0दल=प पांढरे , \करण आगरवाल,
गणेश अgटेक र, कवी चंsकांत पालवे , kंथ पाल संजय ;ल0हणे व मा`यवर उपिथत होते. हा
कायxम द ोन सा म8 ये पार पडला. सकाळ या साम8ये : ा. ;शर=ष मोडक यां या हते लोकमा`य
0टळक व डॉ. कलाम यां या :Gतमे स पुgपहार अपण करAयात आला. तसे च स रवती पू जन ह=
करAय ात आले. :ा.;शर=ष मोडक यांन ी डॉ. कलाम यां या कायाबल, कत Hृ वा संबध ी मा0हती
सांtगतल=. या :संग ी सवाZन ी डॉ. कलाम यांना Lqांजल= अपण केल=. या कायxमाला सव वाचक
कमच ार= व कायकार= मंडळ उपिथत ह ोते . दपार
या साम8ये लोकसा0हHयाचे अयासक व जेgठ
ु
सा0हHयक :ा. डॉ. अGनल सहबुq े यांनी आपले मनोगत dयत करतांन ा साधनां या वाढHया
गदत समाजघटकाला वाचनालया पयZत घेऊन येणे, वाचकांम8ये वाचनाची आवड व अ;भWची
वकस ीत करणे हे वाचनालयासमोर=ल मोठे आdहान अस,याचे :Gतपादन केले. अ.नगर िज,हा
वाचनालय आयोिजत वाचन :े रणा 0दना Gन;मHत लेख क- वाचक परसंवादात :ाचाय बोलत होते.
उपा8य9ा ;श,पा रसाळ, उपा8य9 अिजत रेख ी, :मख
कायव ाह
ु

वxम राठोड, संच ा;लका, :ा.

Xयोती कुलकणN,राहू ल तांबोळी, 0दल=प पांढरे, \करण आगरवाल, Gनमंत सदय कवी चंsकांत
पालवे , गणे श अgटेक र kंथ पाल संजय ;ल0हणे व कमच ार=, वाचक वग मो या संuयेने उपिथत
होता.

*=दवाळी अंकाचे +वतरण, सोमवार ५ नोJह\ बर, २०१८ :
0दवाळीम8ये वाचनालया या वाचकांसाठ$ 0दवाळी अंक वतरण चा शभ
ु ारंभ ०५ नोdहc बर २०१८
रोजी उ]योजक महेश देश मख
करAयात आला. या :सं ग ी अ8य9 :ा. ;शर=ष मोड क
ु यां या शभहते
ु
व कायवाह

वxम राठोड यांनी वाचनालय करत

असले,या समाजउपयोगी कामाची मा0हती

उपिथतांन ा 0दल=. वाचनालयास Xया dयती संथा सहकाय कर=त आहेत Hयांच े कौतक
ु या वेळी
करAय ात आले. या समारंभ ास उपा8य9ा ;श,पा रसाळ, उपा8य9 अिजत रेख ी, संच ाल क \करण
आगरवाल,राहू ल तांबोळी, 0दल=प पांढरे , :ा. Xयोती कुलकणN, कवी चंsकांत पालवे , गणेश अgटेक र,

उ]योजक नंदू आढाव, सागर शमा, अशोक दाणी, सरु े श मैड, :साद तांदूळवाडकर, kंथपाल संज य
;ल0हणे, अने क वाचक कमच ार= वंद
ृ काय कार= मं डळ उप िथत होते.

*राe;य फू तगीत गायन पधuचे आयोजन, शुKवार २५ जानेव ार;, २०१९ :
२६ जानेवार= :जासHताक 0दनाGन;मHत २५ जानेवार= रोजी वाचनालया या लोकमा`य 0टळक
सभ ाग ृहात राgi=य फूGतगीत गायन पधzच े आयोजन करAयात आले होते. दोन गटात या पधा
संप `न झा,या नंतर लगेच पारतो षक वतरण समारं भ झाला. या वेळी :मख
ु पाहूणे संगीतत
लमणराव डहाळे उपिथत होते . :थम लोकमा`य 0टळकां या पत
अप ण करAयात
ु nयास पgपहार
ु
येऊ न काय xमास स ुWवात झाल=. फूGतग ीत गायन पधz तून उगवHया पढ=त दे श:ेम ाचे फु ;लंग
पेटवा असे आवाहान पालक ;श9कांन ा Lी. डहाळे यांनी केले. या पधz त ३२ संघानी भाग घेतला
होता. दोन गटात पधा झाल=. पधzनंत र वजयी पधकाना पारतो षक :दान करAयात आल=. या
:सं गी अ8य9 :ा. ;शर=ष मोडक, उपा8य9ा ;श,पा रसाळ, उपा8य9 अिजत रेख ी, सह कायव ाह
उदय काळे , संच ाल क \करण आगरवाल, राहू ल तांब ोळी, 0दल=प पांढरे , गणे श अgटेक र पर=9क :काश
ं े , सौ. वषा पंडीत, kंथ पाल Lी. संज य ;ल0हणे व शालेय व]याथN उपिथत होते. वागत :ा.
;शद
Xयोती कुलकणN यांनी केले. Gनकाल वाचन गणेश अgटे कर यांनी के ले. आभार उदय काळे यांनी
मानले . पधzच ा यशवीतेस ाठ$ कमच ार= वगाच े सहकाय लाभले . पधzच ा Gनकाल पढ=ल:माणे
–
ु
(लहान गट ) :थम xमांक- मराठ$ शाळा वLामबाग िdदतीय– समथ व]या मं0दर, सावेड ी, त त
ृ ीयबाई

इचरजबाई \फरो0दया, उHतेजानथ - आमN पिaलक

कूल, बालक मं0दर म0हला मंड ळ,

िज.प.शाळा सारोळाबी, अशोकभाऊ \फरो0दया इंल=श मेeडयम कुल, ( वशेष प ारतो षक)

;लट=ल

लॉवर नसर= कुल. (मोठा गट) – :थम भाऊसाहेब \फरो0दया हायकू ल, िdदतीय- ानसं पदा
इंल=श मेeडयम कुल, तत
ृ ीय- नवीन मराठ$ शाळ ा, उHतेजानथ – आमN पिaलक कु ल, अशोकभाऊ
\फरो0दया इंल=श मे eडयम कुल, स वता रमे श \फरो0दया कुल, रे ;सडे` शीयल हायकूल ( वशेष
:ा वAय). पधz या

यश वीतेस ाठ$

सहा.

kंथ पाल

अमोल

इथापे,

Gनतीन भारताल,

प,लवी

कुकडवाल, सौ. अलका घब ाडे , ओंकार बडग,ु वल शहाप रु कर यांच े सहकाय लाभले.

*गणराHय =दन साजरा, शनवार २६ जानेवार;, २०१९ :
२६

जानेवार= : जासHताक

0दनाGन;मHत वाचनालयात

8वजारोहण

कायxम

पार पडला.

8वजारोहण सह कायवाह Lी. उदय काळे यां या ह ते पार पडले या :संगी उपा8य9ा ;श,पा रसाळ,
उपा8य9 अिजत रेख ी, संच ालक Lी.0दल=प पांढरे , अGनल लोखं ड,े \करण आगरवाल, :ा. Xयोती
कुलकणN, गणे श अgटेक र, राहूल तांबोळी, kंथ पाल सं जय ;ल0हणे व सव कमच ार= उपिथत होते .

* मराठx राजभाषा =दन,बध
ु वार २७ फेyुवार;, २०१९ :
अहवाल वषN २७ फेlुव ार= रोजी मराठ$चे वैभवशाल= सा0हHयाचे लेख क व. वा. ;शरवाडकर
क ववय कु समाkज
यां या जयंती Gन;मHत मराठ$ राजभाषा 0दन आयोिजत करAयात आला. या
ु
कायxमा :सं गी िज,हा Gनयोजन अtधकार= Gनलेश भदाणे हे :मख
ु पाहूणे {हणून उपिथत होते.
Hयांनी क ववय कुस म
ु ाkज यां या :Gतमे स प ुgप हार अपण केला. कुसमाkज यांचे जीवनावर=ल
प
ु तकांच े :दशन

भर वAयात

आले

अने क क व

उपिथत

होते. तसेच

याकायxम

:सं गी

वाचनालयाचे सह कायवाह उदय काळे यांनी पाहAयाचा
सHकार केला. वाचनालयाची Hयांन ा मा0हती
ु
सांtगतल=. संच ालक \करण आगरवाल, गणे श अgटेक र kंथ पाल संजय ;ल0हणे, वाचक सभ ास द व
कमच ार= वंद
ृ यां या उपिथतीत काय xम पार पडला.

* जागतक म=हला =दन, शुKवार ०८ माच, २०१९ :
अहमदनगर िज,हा वाचनालय ये थे म0हला 0दन साजरा करAयात आला.या :संगी संच ा;लका
:ा. Xयोती कुल कणN यांन ी सरवती पूज न कjन कायxमाची सWवात
केल=. तसेच अ.िज.वा.म0हला
ु
कमच ार= व सावेड ी वाचनालयातील म0हला कमच ार= तसेच कतdय द9 म0हलांच ा प ुतके देऊ न
सHकार करAयात आला. वाचनालया या उपा8य9ा ;श,पा रसाळ यां या हते म0हला कमच ाRयांच ा
सHकार करAयात आला. कायxमाचे :ाता वक उपा8य9ा ;श,पा रसाळ यांनी केले. अ8य9 :ा.
;शर=ष मोड क व ाच नालया बल मा0हती 0दल=. या :संग ी संच ालक अGनल लोखंड े, \करण आगरवाल,
गणेश अgटेक र, kंथ पाल सं जय ;ल 0हणे व कमचार= वं द
ृ उपिथ त होते . अशा :कारे म0हला 0दन
संप `न झाला.
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